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Engagement på noder  
 

Lokale sangskrivere og sociale foreninger vil skabe en meningsfuld musikoplevelse, der sætter fokus 

på socialt engagement i Hillerød. 

 

Frivilligcenter Hillerød inviterer i et samarbejde med Klaverfabrikken Live Hillerøds sociale foreninger 

til et forberedende møde om Frivillig Fredag og Kulturnatten i september. Mødet finder sted 22. maj 

kl. 16.30-18.00 i frivilligcentret, Fredensvej 12C. 

 

Dette års samarbejdsprojekt i forbindelse med Frivillig Fredag den 27. september, den nationale 

frivillighedsdag, har titlen: ’Engagement på noder’. Jens Jepsen fra Klaverfabrikken Live samler lokale 

sangskrivere, der vil samarbejde med lokale sociale foreninger og formidle deres engagement på en 

anderledes og festlig måde. Hver sangskriver bliver præsenteret for en af foreningerne, der fortæller 

om sine værdier, aktiviteter og brugere, og skriver derefter en sang om foreningens virke og sag på 

baggrund af disse indtryk.  

 

De enkelte sange vil blive spillet ved en forpremiere af sangskriverne på Kulturnatten i Hillerød 20. 

september og på den fælles Frivillig Fredag-event 27. september i vandrehallen på Hillerød Bibliotek.  

 

”I forbindelse med tidligere samarbejdsprojekter, som sidste års Social gadekunst – et vindue til en 

forening mellem billedkunstnere og sociale foreninger, har vi som frivillige foreninger oplevet det som 

en spændende og relevant udfordring at skulle formidle vores sag til andre, der ikke kender os på 

forhånd, men alligevel skal være i stand til at fortælle den gode historie”, siger centerleder Anette 

Nielsen. 

 

Erfaringen viser, det er sjovt og meningsfuldt for alle parter at arbejde sammen på tværs af det sociale 

og det kunstneriske felt. Projektet giver kunstnere en anledning til at få et personligt indblik i en vigtig 

og meningsfuld del af lokalsamfundet og til selv at gøre en konkret forskel. Det hjælper samtidig 

foreningerne til at formidle deres sag på en anderledes måde til nye målgrupper. 

 

Der er et begrænset antal pladser i sangskriverprojektet, men alle interesserede sociale foreninger kan 

deltage i de øvrige aktiviteter i Frivillig Fredag-samarbejdet og eventen på Hillerød Bibliotek.  

 

Frist for tilmelding til planlægningsmødet i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C er 20. maj til 

epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller 48241907 

Yderligere information kontakt: centerleder Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod.dk 
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